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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010. 
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
 
Η πρωτόγνωρη κατάσταση στην αύξηση των τιμών φυσικού αερίου που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της 
επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού των Κρατών Μελών με φυσικό αέριο. Πρωταρχικό στόχο για την 
Ένωση είναι η διαφύλαξη του εφοδιασμού των Προστατευόμενων Πελατών των Κρατών Μελών με αέριο. Για 
το λόγο αυτό η Ένωση, με τον πρόσφατα τεθέντα σε ισχύ Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ/2022/1032 (εφεξής 
«Κανονισμός»),  εισήγαγε νέα υποχρέωση προς τα Κράτη Μέλη για πλήρωση των υποδομών υπόγειας 
αποθήκης με αέριο έως την 1η Νοεμβρίου του 2022. Οι στόχοι πλήρωσης είναι δεσμευτικοί και 
συμπληρώνονται από ενδιάμεσους στόχους μέσα στο έτος που παρακολουθούν την πορεία πλήρωσης των 
υπόγειων υποδομών. Ειδικά για Κράτη Μέλη – όπως η χώρα μας- που δεν διαθέτουν υπόγειες υποδομές ο 
Κανονισμός  θέτει καταρχήν τον κανόνα για υποχρέωση πλήρωσης σε υπόγεια αποθήκη γειτονικού κράτους  
όγκων αποθήκευσης οι οποίοι αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 15 % της μέσης ετήσιας κατανάλωσής τους αερίου 
κατά την προηγούμενη πενταετία (αρ 6γ, παρ 1). Ταυτόχρονα όμως το ίδιο άρθρο τουΚανονισμού θεσπίζει  
σειρά παρεκκλίσεων και αποκλίσεων από την ως άνω υποχρέωση με στόχο την αποφυγή της δυσανάλογης 
επιβάρυνσης του Κράτους Μέλους εξαιτίας της εν λόγω υποχρέωσης 
 
Το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης περιγράφει το σύνολο των μέτρων που θα μπορούσαν να κατοχυρώσουν τη 
χώρα μας σε περίπτωση διαταραχής στην προμήθεια φυσικού αερίου και επικαιροποιεί τα μέτρα που ίσχυαν 
μέχρι σήμερα για την ικανοποίηση του ακραίου σεναρίου μηδενικών ροών από Σιδηρόκαστρο και Κήπους για 
χρονική διάρκεια τριών μηνών. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τη βασική αρχή ότι η 
κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού θα πρέπει να επιτυγχάνεται με μέτρα που βασίζονται στην αγορά 
κατά πρώτο λόγο, όπου είναι δυνατόν, ώστε να αποφεύγεται περιττή δυσλειτουργία της αγοράς, συνθήκες 
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νόθευσης του ανταγωνισμού και αναίτια επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών. Η βασική αυτή αρχή 
προβλέπεται τόσο στον Κανονισμό 2017/1938 όσο και στον πρόσφατο 2022/1032. Επίσης για την επίτευξη του 
ενωσιακού στόχου πλήρωσης των υποδομών υπόγειας αποθήκης, κάθε Κράτος Μέλος παραμένει ελεύθερο να 
αποφασίζει ποιό μέσο είναι το πλέον κατάλληλο για το εθνικό του σύστημα και να μεριμνά για την αποδοτική 
χρήση των υφιστάμενων υποδομών του (διασυνδέσεις, υποδομές ΥΦΑ).    
 
Υπό αυτό το πρίσμα της ελευθερίας που παρέχεται σε κάθε Κράτος Μέλος να προδιαγράψει τα μέτρα αυτά 
που θα επιβαρύνουν λιγότερο τους τελικούς καταναλωτές και θα οδηγήσουν τόσο στην κατοχύρωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού αυτού, όσο και στην επίτευξη του ενωσιακού στόχου, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θα 
πρέπει να επαναξιολογηθεί η σκοπιμότητα της διατήρησης κάποιων από τις προτεινόμενες Δράσεις που 
περιέχονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.  
 
Ειδικότερα, η Εταιρεία μας δεν βρίσκει καμία σκοπιμότητα στη θέσπιση υποχρεώσεων τήρησης στρατηγικού 
αποθέματος που περιγράφει η Δράση -Δ4 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (εφεξής «ΣΠΔ»). Όπως άλλωστε 
έχει ήδη αναφέρει η Εταιρεία μας στη Δημόσια Διαβούλευση της Αρχής Σας για τον Κανονισμό Τιμολόγησης 
της Υπόγειας Αποθήκης της Καβάλας, η δέσμευση της δυναμικότητας μίας τέτοιας υποδομής για την 
ικανοποίηση υποχρεώσεων στρατηγικού αποθέματος δεν κρίνεται οικονομικά αποδοτική. Ο ίδιος ο 
Κανονισμός  μάλιστα που θέτει τους στόχους πλήρωσης των υποδομών υπόγειας αποθήκης της Ένωσης δεν 
αναφέρει πουθενά την αναγκαιότητα θέσπισης παράλληλης υποχρέωσης τήρησης στρατηγικού 
αποθέματος από τα Κράτη Μέλη. Συνεπώς, η επιλογή τήρησης στρατηγικού αποθέματος από τη χώρα μας σε 
μία υποδομή υπόγειας αποθήκης, η οποία μάλιστα δεν βρίσκεται καν στη χώρα μας κρίνεται ασύμφορη και 
θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί. Είναι προφανές ότι σε συνθήκες κρίσης στην επάρκεια προμήθειας 
φυσικού αερίου είναι αδόκιμο για τη χώρα να τηρεί στρατηγικό απόθεμα σε μία τρίτη χώρα και κατ’ επέκταση 
να θέτει τη διάθεση αυτού υπό την αίρεση της πλήρωσης συνθηκών διαθεσιμότητας διασυνδέσεων ή/και 
ακόμα αποφάσεων της χώρας στην οποία βρίσκεται η υποδομή. Παράλληλα, η θέσπιση αυτού του μέτρου 
θέτει υποχρεώσεις στις μονάδες φυσικού αερίου με μοναδικό καύσιμο το φυσικό αέριο που θίγουν την 
ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τις άλλες θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καθώς -ακόμα και αν 
αυτές καταφέρουν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να διαπραγματευτούν τους όρους τήρησης 
στρατηγικού αποθέματος σε μία τρίτη χώρα- το κόστος που θα επωμιστούν για την προμήθεια του καυσίμου 
θα επιβαρύνει αναιτιολόγητα και υπέρμετρα την οικονομική τους κατάσταση σε σημείο αμφισβήτησης της 
ίδιας τους της βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα τα μέτρα που έχει θεσπίσει η Πολιτεία μέσω του «Προσωρινού 
Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας» που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιούλιο 
του τρέχοντος έτους βάσει του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016, καθιστούν αδύνατη την ανάκτηση όποιου 
κόστους προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η προτεινόμενη 
Δράση -Δ4 δεν εξυπηρετεί ούτε την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας μας, ούτε αποτελεί 
υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε είτε βάσει του Κανονισμού ΕΕ/2022/1032 είτε στο πλαίσιο του 
μηχανισμού αλληλεγγύης μεταξύ των ΚΜ βάσει του Κανονισμού ΕΕ/2017/1938 ενώ παράλληλα η εν λόγω 
Δράση επιβαρύνει δυσανάλογα τους ΗΠ που διαθέτουν μονάδες φα με μοναδικό καύσιμο το φυσικό αέριο -
όπως είναι η Εταιρεία μας- θίγοντας την ανταγωνιστικότητά τους και αυξάνοντας δυσανάλογα τις επισφάλειές 
τους. 
 
Επίσης η Εταιρεία μας κρίνει ότι η Δράση Δ3 του ΣΠΔ πρέπει να απαλειφθεί. Το προσδοκώμενο όφελος από 
την εν λόγω δράση είναι αμελητέο για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας μας, ενώ το 
κόστος της για τους συμμετέχοντες που στη συνέχεια θα πρέπει να ανακτηθεί μέσω του Τέλους Ασφάλειας 
Εφοδιασμού (εφεξής «ΤΑΕ») δυσανάλογα υψηλό. Αν αναλογιστεί κάποιος το ύψος των εγγυήσεων που θα 
ζητηθούν από μια ελληνική εταιρεία προμήθειας φα από εταιρείες με τις οποίες δεν έχει υπάρξει προηγούμενη 
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συνεργασία, όπως και το διαχειριστικό κόστος εγγραφής και δραστηριοποίησης σε μια τρίτη χώρα με στόχο 
την αποθήκευση τόσο περιορισμένων ποσοτήτων, καθιστούν τη Δράση αναποτελεσματική.  Έτσι, ως προς την 
υποχρέωση της χώρας μας για τήρηση αποθεμάτων φα σε υπόγεια αποθήκη γειτονικής μας χώρας για όγκους 
αποθήκευσης οι οποίοι αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 15 % της μέσης ετήσιας κατανάλωσής τους αερίου κατά 
την προηγούμενη πενταετία (παρ 1 του αρ 6γ), η πρόταση της Εταιρείας μας είναι η Αρμόδια Αρχή να αιτηθεί 
παρέκκλιση από την εν λόγω υποχρέωση  , κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 6γ του 
Κανονισμού. Ειδικότερα στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: «3. Ως μεταβατικό μέτρο, κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, αλλά διαθέτουν υπόγειες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης φυσικού αερίου που έχουν συμπεριληφθεί στον τελευταίο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (***), μπορούν εν μέρει να συμμορφώνονται με την παράγραφο 1 υπολογίζοντας τα αποθέματα 
ΥΦΑ σε υφιστάμενες πλωτές αποθηκευτικές μονάδες, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι υπόγειες 
εγκαταστάσεις τους αποθήκευσης φυσικού αερίου.» Όπως είναι γνωστό, η ΥΑΦΑ Καβάλας περιλαμβάνεται 
στον τελευταίο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 (βλ. 
Κανονισμό 2022/564) συνεπώς η χώρα μας μπορεί μεταβατικά να ζητήσει παρέκκλιση από την εν λόγω 
υποχρέωση αποφεύγοντας να επιβαρύνει δυσανάλογα τους πολίτες της και να επιτύχει τη συμμόρφωσή της 
με τις απαιτήσεις του Κανονισμού μέσω της Δράσης – Δ2 ήτοι την προσθήκη πλωτής δεξαμενής LNG στον 
τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας. Οι ΗΠ εξάλλου έχουν αποδείξει, ότι έχουν δεσμεύσει τα διαθέσιμα slots 
και έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο τη δυναμικότητα της υποδομής της Ρεβυθούσας χωρίς την ανάγκη επιβολής 
διοικητικών υποχρεώσεων. Επομένως αντί αυτής θεωρούμε χρήσιμη την επαναφορά των Δράσεων Δ2-4 του 
προηγούμενου ΣΠΔ που βασιζόταν στα εμπορικά προγράμματα εκφορτώσεων των Η/Π. 
 
Σχετικά με τη Δράση- Δ5 που ορίζει την αύξηση αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου (diesel) σε μονάδες Η/Π 
με καύσιμο ΦΑ και δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου, η Εταιρεία μας θέλει να σημειώσει ότι η μονάδα του 
ανοιχτού κύκλου παρά το γεγονός ότι λειτουργεί αιχμιακά και είναι παράλογο να υποχρεωθεί σε τήρηση τόσο 
μεγάλου αποθέματος, θα μπορούσε να αυξήσει το απόθεμά της ώστε να υποστηρίξει αδιάλειπτη λειτουργία 
της έως και μία εβδομάδα. Παρόλα αυτά, σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την 
Πολιτεία για αναθεώρηση και του ύψους του κεφαλαιουχικού κόστους διατήρησης τόσο υψηλών αποθεμάτων, 
ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία μας δεν 
βρίσκει καμία σκοπιμότητα στην απαλλαγή των μονάδων φα που λειτουργούν με εναλλακτικό καύσιμο το 
DIESEL από την υποχρέωση καταβολής του TAE. Αυτό θα επιφέρει ασυμμετρία στους όρους 
ανταγωνιστικότητας αυτών σε σχέση με τις μοναδες φα μονού καυσίμου, οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν 
να καταβάλουν το TAE, το οποίο μάλιστα θα είναι αυξημένο εξαιτίας της εξαίρεσης των ΗΠ με εναλλακτικό 
καύσιμο. Aν θεωρηθούν Διακόψιμοι Καταναλωτές οι μονάδες που λειτουργούν με εναλλακτικό καύσιμο το 
DIESEL, θα πρέπει για λόγους ίσης μεταχείρισης να θεωρηθούν ως Διακόψιμοι Καταναλωτές και οι μονάδες φα 
μονού καυσίμου, καθώς η προτεραιοποίηση των μονάδων με εναλλακτικό καύσιμο το DIESEL μειώνει άρα 
διακόπτει μερικώς έως και πλήρως, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την 
κατανάλωσή τους με τρόπο που δεν εξαρτάται από τις ίδιες αλλά από την επιβολή ενός διοικητικού μέτρου 
(προτεραιότητα μονάδων φ.α. με εναλλακτικό καύσιμο DIESEL) και αυτό δημιουργεί ασυμμετρία εις βάρος των 
μονάδων φα μονού καυσίμου. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί μάλιστα ότι είναι πιο 
εμφανής και εκτεταμένη η διακοψιμότητα των μονάδων φ.α. μονού καυσίμου που πλήττονται από την 
προτεραιοποίηση των μονάδων φ.α. με εναλλακτικό καύσιμο DIESEL, καθώς οι τελευταίες δεν διακόπτουν τη 
λειτουργία τους αλλά τη συνεχίζουν με διαφορετικό καύσιμο – στην περίπτωση δε μονάδων αιχμιακού τύπου 
το πιθανότερο είναι η λειτουργία και παραγωγή τους να αυξηθεί με την προτεραιοποίηση λόγω χρήσης 
εναλλακτικού καυσίμου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η εφαρμογή του ΤΑΕ να επιβαρύνει αναλογικά και δίκαια 
και τους δύο τύπους μονάδων αναλογικά και στο βαθμό που καταναλώνουν φ.α. 
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Τέλος, η Εταιρεία μας θεωρεί ότι η Δράση- Δ10 και η πρόταση της Αρχής για θέσπιση ενιαίου τέλους ασφάλειας 
εφοδιασμού (ΤΑΕ) είναι εντελώς ασύμβατη με τη λογική των αρχών της κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού που ως πρωταρχικό στόχο έχουν τη διασφάλιση του εφοδιασμού των Προστατευόμενων 
Πελατών. Ακόμα και αν η Αρχή Σας έχει αναγνωρίσει στο  ΣΠΔ την κρισιμότητα στη διασφάλιση της λειτουργίας 
των μονάδων ΗΠ, είναι προφανές ότι αυτή δε διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Συνεπώς κρίνεται ορθή η 
διαφοροποίηση του τέλους ασφάλειας εφοδιασμού έτσι όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 
 
Η Εταιρεία μας παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για όποια άλλη συζήτηση επί των σημαντικών αυτών 
θεμάτων. 
 
Για την ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
Μελίζα Ασημακοπούλου  
Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων 
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